
Cliënten komen vanuit heel Nederland naar Dennenheuvel. 

Een van de meest gehoorde redenen is de gespecialiseerde revalidatiezorg die 

tot de beste van Nederland wordt gerekend. Therapietrouw is een  

sleutelbegrip in het succes van de actieve revalidatie. 

mogelijk het ziekenhuis verlaten, dit geldt 
voor jong en oud. Dat is soms best 
spannend, maar tegelijkertijd ook 
geweldig. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat het risico op complicaties 
afneemt door snel ziekenhuisontslag en 
dat is in het belang van iedereen. Wij zijn 
zeer ervaren in de revalidatie na Rapid 
Recovery, Fast Track, One2Home en  
andere snel-herstel-trajecten. Ons 
teammotto is: Bewegen is het enige wat 
helpt! Wij zorgen ervoor dat dit veilig en 
verantwoord gebeurt.

Hoe lang ziet u de cliënten gemiddeld 
en werkt u ook samen met andere 
zorgverleners?
De mate van herstel die wij met onze 
revalidanten bereiken behoort tot de 
beste van Nederland. Door de interdisci-
plinaire samenwerking van alle zorgpro-
fessionals in Dennenheuvel en de 
dagelijkse korte lijntjes is de revalidant 
maximaal in beeld. We zijn zeer slagvaar-
dig en dat maakt het realiseren van 
revalidatiedoelen eenvoudiger dan thuis.

Wat raadt u de leden van Dennen-
heuvel aan?
Zorg goed voor uzelf en kom na een 
orthopedische operatie of ander zieken-
huisverblijf naar Dennenheuvel. Als 
revalidatie-specialisten begeleiden wij u 
iedere dag weer een stap verder op weg 
naar herstel. U bent op die manier binnen 
korte tijd in staat om uw leven in de 
thuissituatie weer op te pakken. Bewegen 
is leven, daar gaan we voor, samen met u.

Het succes van therapie-
trouw in de praktijk
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Marlies Sonnega is sinds 1998 eigenaar van 
de eerstelijns praktijk Fysiotherapie Overbosch 

die geïncorporeerd is in DennenheuvelMMarlies Sonnega is met haar visie, ervaring 
en professionele benadering de drijvende 
kracht achter de fysiotherapie in Dennen-
heuvel. De jarenlange nauwe samenwer-
king met medisch specialisten en de 
inmiddels duizenden behandelde cliënten 
maakt Marlies Sonnega expert op het 
gebied van fysiotherapeutische begeleiding 
direct na een orthopedische (bijvoorbeeld 
knie-, heup-, schouder- of rug-) operatie. 

Kunt u iets vertellen over Fysiotherapie 
Overbosch?
Ik werk met een leuk, zeer ervaren team van 
professionele fysiotherapeuten. Monique, 
Victor en Leonie werken in Dennenheuvel 
en Jan werkt in de buiten praktijk bij 
revalidanten en cliënten aan huis.

Welke veranderingen in de zorg zijn van 
invloed op de revalidatie?
De laatste jaren is de gemiddelde verblijfs-
duur in het ziekenhuis na een operatie fors 
afgenomen. Iedereen moet zo snel 

Keurmerkpraktijk als bewijs 
van kwaliteit

‘Mijn hele team is BIG-geregistreerd 
en staat geregistreerd in het CKR 

(het kwaliteitsregister van beroeps-
organisatie KNGF). Sinds begin 2016 

is onze praktijk een Keurmerk-
praktijk, dat betekent dat wij 

behoren tot een select gezelschap 
van fysiotherapiepraktijken die zich 
extra inspannen om het zorgproces 
transparant te houden en die zich 

permanent laten toetsen door 
intervisie en visitatie in samenwerking 

met andere Keurmerk-praktijken.’

Bewegen is leven, 
daar gaan we voor, 

samen met u.


